
SATIRES CLERICALS de Guerau de Liost

Per bé que hom fixa el 1928 la data de publicació de les Sàtires (Edicions de la Revista de Poesia) de Guerau de Liost, val a dir que, per 
papers i cartes que he vist de l'impressor, l'enquadernador i el distribuïdor, l'obra s'enllestí i es distribuí la darrera quinzena del 1927. Ja fa, 
doncs, cinquanta anys que va aparèixer aquest llibre estel·lar de la moderna poesia catalana. A darrera hora, Jaume Bofill i Mates donà ordre 
a l’impressor que deixés de banda la darrera part, «Diàlegs clericals», dels quals vaig donar un tast a Poesia, de Guerau de Liost («Antologia 
Catalana», Edicions 62, 1965). El fragment també inèdit que publiquem és el final dels diàlegs i reflecteix la preocupació d'un creient humanista 
pel pecat, la santedat, la caritat, davant els més irreductibles... Mossèn Borra representa una certa intransigència, un rigor purità, mentre que 
fra Joan de Perelada, amb deler franciscà, no vol judicar, sinó que excusa, recorda la Gràcia, és més humà. Dos vessants de l'Església... Guerau 
de Liost, que, com ha recordat Antoni Comas, no podia deixar de banda el món clerical dins el cicle de les seves sàtires, segueix en els «Dià-
legs clericals» la norma dels grans moralistes de la història: sobreposar-se al maniqueisme. També ací la llengua, travada i vigorosa, popular 
i culta, és com un burí per a donar força expressiva als aiguaforts que són els personatges que ell extragué de la vida quotidiana, sublimant-los 
o potser estrafent-los, però sempre immortalitzant-los amb la seva màgia literària.— A. M.

Mossèn Borra:
—Fa una hora que el Doctor Llàstics 
impenitent ha finat. 
Edificava els acòlits 
amb màscara de bondat.
Misantrop i encara abstemi, 
i laic i místic ateu...
La seva vida inhumana 
canonitzada veureu.
Aquest no serà una ovella 
vestida de porc-espí.
La seva virtut plasmava 
en marbre luciferí.
La seva obstinada alquímia 
era càustica i silent: 
laminava la natura 
i afuava el pensament. 
Savi de poques paraules, 
era tens, era impol·lut, 
era el pinyol insoluble 
d’una exclusiva virtut.

Fra Joan de Perelada: 
—No hi ha pinyol insoluble 
de Jeçucrist en la sang: 
cada fontana divina 
clarifica el nostre fang. 
El cos, atroncat i gèlid, 
donem, incrèduls, per mort, 
i l’ànima, encara no vídua, 
encar se l’emmena a port. 
Secret de Déu i de l’ànima 
serà l’encontre final: 
un òscul a darrera hora 
per tota una vida val.

Mossèn Borra:
—Mai no serà virtut vera 
la que isolada visqué: 
no pot ser bo d’una banda 
qui, l’altra, macada té. 
Les coves d’orgull simulen 
degotalls d’humilitat.

i Ai de l’home que no erra 
ni es confessa de pecat! 
D’orgull s’encaputxa l’ànima 
i es posa un ètic barnús, 
i d’ell mateix s’alimenta 
i dejuna de Jesús.

Fra Joan de Perelada: 
—-Però l’Arnat invisible 
espera a casa l’Amic: 
captaire d’ofici, capta 
sense alforja ni canic. 
Potser, lacerat, esquitxa 
el paviment de mosaic... 
El Sant de virtuts humanes 
esbandeix el temple laic 
i amb fina veu tremolosa 
acomiada l’intrús...
Ni la virtut foragita 
l’obsessió de Jesús.

VIDAL IBARRAQUER
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RAMON COMAS IMADUELL
Vidal i Barraquer és un personatge sovint citat i comentat. 
Qui en coneix, però, amb precisió l’actuació i el pensament? 
Ramon Comas ens en dóna una introducció excel·lent, en 

una biografia autènticament assequible.
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